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LUTHEROVO H ĽADANIE VÝZNAMU ŽALMOV  

V PROCESE FORMOVANIA JEHO REFORMA ČNEJ TEOLÓGIE  

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

 

Abstrakt: Luthers Suche nach der Bedeutung der Psalmen in der Entwicklung 
von seiner reformatorischer Theologie 

Der Artikel stellt die Entwicklung der Hermeneutik Luthers dar, und zwar anhand 
von zwei Auslegungen der Psalmen aus der Zeit nach der sog. Reformatorischen 
Entdeckung, die Operationes in Psalmos (1519-1521) und die Auslegung der ersten 
25 Psalmen (1530). Im ersten Teil des Artikels zeigt der Autor die Bedeutung des 
Psalters in Luthers Reform des geistlichen Lebens und des theologischen Denkens. 
Die Entwicklung der Theologie Luthers ist aus der Perspektive der Hermeneutik 
der Psalmen dargestellt. Sie hat das Ziel,  neue theologische Akzente in den 
späteren Auslegungen aufzuzeigen. Es kann festgestellt werden, dass es zu einer 
Verschiebung von christozentrischer Auslegung in der frühen Phase der 
Interpretation, hin zu einem anwachsenden Interesse am Kontext des Lesers in der 
späteren Phase von Luthers Denken kommt. Das verbindende Prinzip der 
reformatorischen Auslegungen liegt in der Betonung des verkündeten Wortes 
Gottes, das allein das Fundament für den Glauben und das Mittel zum Erlangen des 
Heils sein kann. 

 

Hauptbegriffe: Luther,  Psalmen, Hermeneutik, Operationes in Psalmos (1519-

1521), Auslegung der ersten 25 Psalmen (1530). 

 

Úvod 

Keď sa Luther ako doktor teológie – presnejšie „doktor Biblie“ – pripravoval v roku 1513 na 

svoju prvú prednášku, mal za sebou vyše desaťročie intenzívneho modlitebného života so žalmami. 

Kniha žalmov bola integrálnou súčasťou liturgickej praxe a neoddeliteľnou súčasťou mníšskej 

spirituality. Pre väčšinu súčasných evanjelických kresťanov je stredoveká forma modlenia sa žalmov a 

intenzita spirituality neznáma. Ich znalosť Knihy žalmov je obmedzená na niektoré obľúbené žalmy (Ž 

2; 22; 23). 

Lutherova intenzívna práca na výkladoch žalmov má aj vonkajší dôvod. Pri promócii za 

doktora teológie mu bol odovzdaný doktorský baret, prsteň a Biblia, ktorú promótor pri odovzdávaní 

otvoril. Luther tak symbolicky prevzal nielen vonkajšie znaky doktora, ale i úrad s tým spojený: 
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otvárať Písmo, vykladať ho a pod slávnostnou prísahou brániť čisté učenie.1 Na toto poverenie sa 

Luther často odvolával. Lutherov výklad prvých 22 žalmov nazvaný Operationes in Psalmos (1519-

1521) a Výklad prvých 25 žalmov (1530) na pevnosti Koburg sú súčasťou tejto jeho služby a úradu.  

V žalmoch je ukotvené Lutherovo teologické myslenie a profesorská činnosť, preto nie 

náhodou Knihu žalmov volal „kleine Biblia“2. V liste kniežaťu Fridrichovi z 3. marca 1521 Luther 

poukazuje na to, že bez milosti Božej a posily od Boha (F 4, 13) by sa ďaleko nedostal: „Keby som 

chcel hľadieť na svoje sily, nemohol by som sa venovať jedinému zo žalmov, aj keď by som bol 

sedemnásobným Lutherom: tak veľké pochopenie, učenosť, usilovnosť, ducha a milosť vyžaduje táto 

kniha, ...“3 

Popri mníšskej modlitebnej praxi a učiteľskom úrade to bol do tretice Lutherov osobný postoj 

k žalmom: „Faktom je, že celá Lutherova neskoršia tvorba je zakorenená v žalmoch, predovšetkým 

v sile a nadšení ich slov a bohatstve ich citov.“4 Aj keď slová Richarda Friendethala smerujú viac 

k estetickému a afektívnemu poňatiu Lutherovho nadšenia zo žalmov a nevšímajú si teologický 

rozmer Lutherovho myslenia, Friedenthal má pravdu v prvej časti svojej výpovede. V Operationes, na 

konci výkladu prvého žalmu, Luther poetickými slovami vyjadril svoj vzťah k žalmom. Treba s nimi 

zaobchádzať ako so strunovým hudobným nástrojom. Len ten, kto dlho a poctivo cvičí, dokáže 

z nástroja vylúdiť oslovujúcu melódiu:  

„Najprv sa cvič na jednom žalme, či dokonca na jednom veršíku. Dostatočne budeš 

postupovať, ak sa v tvojom srdci naučíš oživiť a dýchať čo i len jeden veršík denne, ba i týždenne. Ak 

takto začneš, všetko ostatné bude nasledovať a dosiahneš bohatý poklad porozumenia a lásky. … Lebo 

toto znamená naozaj spievať žalmy alebo ako hovorí Písmo o Dávidovi, brnkať na harfe. Ľahké prsty 

harfistu, ktoré bežia po strunách a brnkajú na nich, sú hnutia srdca, ktoré prebiehajú po slovách a hýbu 

nimi. Ak bez toho struny nezaznejú, tak ani žalm nezaspieva, pretože sa ho nedotýkaš.“5  

Možno povedať, že platí oboje. Čím viac niekto miluje žalmy a používa ich, tým viac spievajú 

a znejú. A čím viac znejú a spievajú, tým viac ich možno milovať. Žalmy vyjadrujú najhlbšie emócie 

veriaceho človeka. Pritom ukazujú, že veriaci rovnako v sebe prechováva pozitívne emócie, no 

                                                 
1 KOOIMANN, Willem Jan. Luther and the Bible. 1961, s. 22. Viď aj pozitívne hodnotenie nemeckého teológa 
S. Raedera o originalite Lutherovej biblickej exegézy, ako i konštatovanie, že pre Luthera „Biblia nebola len 
spojivom pre nejaké teologické myšlienky, ale snažil sa Písmo pochopiť legitímnym a jediným zmyslom tak, aby 
bol pochopiteľný a presvedčivý i pre iných.“ RAEDER, Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 2. 
2 WADB 10: 99.24-25. 
3 WA 7: 464.28-32: „Si vires meas metiri velim, ne uni quidem Psalterio me traderem, etiam septies Lutherus: 
tantum exigit is liber ingenii, eruditionis, diligentiae, spiritus et gratiae, ...“ 
4 FRIEDENTHAL, Richard. Luther. 1970, s. 120. 
5 WA 5: 46.34-47.9: „Scio, Primum uno psalmo, immo uno versiculo psalmi exercere, sat profecisti, si unum 
versiculum per diem vel etiam hebdomadam didiceris affectibus vivum et spirantem facere. ... Nam hoc vere est 
psallere, seu ut scriptura de David dicitur, percutere manu citharam. Leves enim articuli illi cytharedorum, qui 
per fidiculas currunt et eas vellicant, ipsi affectus sunt in verbis psalmorum cursitantes et eadem moventes, sine 
quibus ut Cordulae non sonant, ita nec psalmus psallitur, quia non tangitur.“ Počas študentských rokov Luther 
objavil a rozvinul v sebe aj lásku k hudbe. Už v roku 1501 sa v Erfurte naučil hrať na lutne, 15 strunovom 
nástroji, ktorý si vyžadoval značnú dávku zručnosti. Pozri FRIEDENTHAL, Richard. Luther. 1970, s. 25-26. 
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v zápasoch života sa ho zmocňujú aj negatívne myšlienky a pocity. Dokáže ich však zahrnúť do 

modlitby a predložiť pred Hospodina.  

Láska k žalmom však nie je samoúčelná. Určite nie pre Luthera. Žalmy dávajú príklad, ako sa 

v sebe spája cítenie človeka s teologickým myslením, a to všetko pod mocou slova Božieho, aby sa 

človek mohol dostať k Bohu. V Lutherových očiach sú preto žalmy spolu s Pavlovými listami – hlavne 

spolu s Listom Rímskym – najvznešenejšími a zároveň najobťažnejšími biblickými knihami.6 Na 

jednej strane sú prameňom teologického pochopenia plynúceho zo slova Božieho a na druhej strane 

vystihujú nábožné pocity i náboženské postoje a hnutia srdca (affectiones)7. Sú školou a cvičiskom 

hnutí srdca, lebo hlavnou úlohou žalmov je hýbať srdcom človeka (affectum movere). Hybná sila 

žalmov nespočíva v ich poetickom bohatstve či rétorickom umení ich vykladačov, ale v moci Ducha 

Svätého, ktorý oživuje srdce človeka skrze slovo Božie hovoriace v žalmoch.8 Ich hlavným cieľom je 

doviesť a previesť človeka k Bohu. Lutherove výklady Knihy žalmov ponúkajú príležitosť na 

posúdenie, ktoré dôrazy pri chápaní ich obsahu sú centrálne a aký teologický zmysel im možno 

priradiť.  

1. Reforma duchovného života – žalmy v praxi   

Prv ako sa Kniha žalmov stala prameňom pre Lutherovu teologickú prácu, mali žalmy 

významné miesto v duchovnom živote. Bolo to dané prostredím, v ktorom sa Luther pohyboval. V 

študentskom internáte (burze), kde Luther býval počas štúdia práv v Erfurte (1501-1505), bol jeho 

život riadený prísnym morálnym a duchovným kódexom pravidiel. Organizácia života by sa dala 

prirovnať k dnešným kňazským seminárom. K povinnostiam študentov patrilo čítanie biblických 

pasáží počas jedla (plenarium)9 a modlenie žalmov bolo spoločnou povinnosťou pre všetkých 

študentov. Celú Knihu žalmov prešli za 15 dní.10 

V roku 1505 sa Luther stal mníchom. Keď vstupoval do kláštora augustiniánskych Heremitov 

v Erfurte 17. júla 1505, mal ešte len 21 rokov. K monastickej spiritualite patrilo modlenie sa Liturgie 

                                                 
6 Lutherov predhovor k študentom teológie v Operationes (WA 5: 26.9-12): „… ut librorum sacrae scripturae 
facile nobilissimorum et difficillimorum me tractatorem ostentem, nempe Psalterii et Epistolarum Paulinarum, 
…”  
7 Preklad slova affectio ako „emocionálny stav“, resp. afekt vytvára dojem, že Luther hovorí o pocitoch 
veriaceho. K Lutherovmu chápaniu slova „affectum“ viď poznámku (WA 23: 387) pre S. Rotha, prekladateľa 
Lutherovho výkladu prvých deviatich žalmov v Operationes, aby v čistej nemčine prekladal ako „srdce“ (Herz) 
a nie ako Affekt, čím Luther poukázal na centrálny pojem z biblickej antropológie. „Srdce“ spáva v sebe všetky 
vyššie schopnosti človeka, vrátane rozumu a vôle. Viď aj oslovujúce slová v Predhovore ku Knihe žalmov (1545, 
WADB 10.1: 103.7-15), kde Luther chváli žalmy a hovorí, že len v nich človek hľadí do srdca svätých, do smrti, 
ba dokonca do samotného pekla. 
8 WA 5: 46.15-16. 
9 REU, M. Johann. Luther´s German Bible : An Historical Presentation Together with a Collection of Sources. 
1934, s. 84-87, zvlášť s. 86. Viď aj KOOIMAN, Willem Jan. Luther and the Bible. 1961, s. 7-9, kde je podrobný 
opis plenaria ako podrobnej antológie z biblických textov.   
10 BRECHT, Martin. Martin Luther. 1981, zv. 1, s. 42. 
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hodín ako jedného z hlavných zbožných a dobrých skutkov každého mnícha.11 Luther sa dennodenne 

viackrát modlieval žalmy, a to v podobe dialogických biblických piesní spievaných na gregoriánske 

nápevy.  

Lutherov prvý preklad biblického textu do nemčiny boli tzv. kajúce žalmy: Výklad siedmych 

žalmov pokánia (1517)12. S prekladom Luther zároveň pripravil komentár k týmto žalmom (6; 32; 38; 

51; 102; 130; 143). Ukazuje sa tu, ako sa v jeho teológii prelínala akademická činnosť so záujmom 

o duchovný život veriacich. Pastorálny zámer súvisel s opúšťaním stredovekého poňatia sviatosti 

pokánia a s ňou spojeným zvykom čítať spovedné návody v modlitebných knihách (Hortulus animae, 

Paradisus animae). Naproti tomu sa Luther cielene zameral na biblické slová, ktoré majú slúžiť ako 

pravé spovedné zrkadlo pre širokú pospolitosť: „Nevydal som ich pre učené hlavy, ale pre úplne 

nevzdelaných, veď ich aj mnohých musím znášať.”13 O rok neskôr nasledoval preklad a komentár k 

109. žalmu. 

Lutherova reformačná činnosť sa prejavovala v prvom rade ako reforma duchovného života vo 

Wittenbergu medzi laikmi. Koncom roka 1523 začal s poetickou úpravou žalmov pre duchovné 

piesne14 a o rok neskôr s revíziou nového Wittenbergského spevníka. V liste z januára 1524 sa obracia 

na Spalatína do Norimbergu o pomoc pri prebásnení siedmych kajúcich žalmov v hovorovej reči. „Po 

vzore prorokov a cirkevných otcov“ chcel pripraviť duchovné piesne, aby „slovo Božie zostalo medzi 

ľuďmi“15. Povšimnutiahodný je Lutherov návod Spalatínovi, aby sa pridŕžal obsahu, nie slov. Ide o 

metódu prekladania, ktorú Luther neskôr rozviedol vo významnom spise Sedbrief vom Dolmetschen 

(1530).16 Na lepšie pochopenie obsahu Luther Splatínovi odporúčal svoj Výklad siedmich kajúcich 

žalmov. Luther ho žiadal o prebásnenie 6. a 143. žalmu. Jána Dolziga poveril prebásnením 32. žalmu. 

Poetickú adaptáciu 51. žalmu Miserere spracoval Erhard Hegenwald, študent medicíny zo Švajčiarska. 

Vyšla vo Wittenbergu s názvom Erbarm dich meyn, o herre gott v januári 1524. Lutherov preklad 

Žalmu 130 je známy pod názvom Z hlbokosti k Tebe volám17. Z listu je zrejmé, že Luther mal zámer 

                                                 
11 Por. Lutherovu autobiografickú poznámku v druhej Prednáške k listu Galatským o tom, že ako mních sa 
modlil žalmy, a predsa sa necítil ako hriešnik, mysliac si, že koná dobré skutky (WA 40.1: 87.1-4): „Sic 
cogitavimus: si confessus fuissem et orassem psalmos; et tum veniebam dicens: ‘deus, esto mihi peccatori 
propicius’, revera tamen non fatebar me peccatorem. Sic facit natura.” 
12 Slovenský preklad 32., 51. a 103. žalmu spracoval Karol Nandrásky a vyšli v LUTHER. Martin. Výber zo 
spisov. 1990, s. 92-108.   
13 WABr 1: 96.14-15. Lutherov zdôrazňoval, že v zalmoch nie je len príklad pokánia, ale i slovo, ktoré ku 
pokániu dáva silu a slovo, ktoré tvorí spravodlivosť. Pozri aj AURELIUS, Carl Axel. Luther on the Psalter. 
2000, s. 197-199. 
14 HAHN, Gerhard. Evangelium als literarische Anweisung. 1981, s. 246-283. 
15 Luther sa vedome chcel vyhnúť reči používanej na dvore kniežaťa a v úradnom styku (WABr 3: 220.1-3, 
koniec 1532, č. 698): „Consilium est, exemplo prophetarum et priscorum petrum Ecclesie psalmos vernaculos 
condere pro vulgo, id est spirituales cantilenas, quo verbum dei vel cantu inter populos maneat.“ 
16 WA 30.2: 637.1. 
17 Pozri: Evanjelický spevník (ES) 334. a WA 4: 68-70; 188-193). Najznámejší Lutherov preklad je Ž 46 a pieseň 
Hrad prepevný  (Ein feste Burg ist unser Gott) (WA 4: 100-101; 247-249), ale sú i iné preklady, ako napr. Es 
wollt uns Gott genädig sein (Ž 67, a WA 4: 66-68; 184-187). Luther skladal tiež nové melódie.  
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prebásniť a zhudobniť tiež iné žalmy, napr. Žalmy 33; 34 a 104.18 Tieto piesne sa stali spoločným 

dedičstvom mnohých evanjelických cirkví vo svete – podobne ako Lutherov ďalší katechetický 

projekt, Malý a Veľký Katechizmus.19 

V pohnutom a na zásadné udalosti bohatom roku 1525 vydal Luther novú edíciu Výkladu 

siedmich kajúcich žalmov. Viedli ho k tomu lepšie znalosti hebrejčiny a takisto vývoj v teologickom 

myslení, opätovne predovšetkým v chápaní pokánia. Revidovaný nemecký text možno považovať za 

pozitívny posun nielen po jazykovej stránke. Luther tu opustil stredovekú teológiu pokory 

(Demutstheologie) a výstižnejšie podal reformačné chápanie (dedičného) hriechu. 

To, že Luther pracoval a žil so žalmami v širokom katechetickom a pastorálnom kontexte, 

vystihuje tiež skutočnosť, že pre uhorskú kráľovnú Máriu napísal po zdrvujúcej bitke pri Moháči 

a smrti kráľa Ľudovíta II. v roku 1526 výklad štyroch potešujúcich žalmov (Ž 37; 62; 94; 109).20 O rok 

neskôr, v júli 1527, sa sám utiekal k duchovnej posile zo žalmov, keď trpel a očakával svoje blízke 

skonanie, v osobnej príprave na smrť sa modlil Otčenáš a kajúce žalmy 6 a 51.21 

 

2. Reforma teologického myslenia 

Ako už bolo povedané v úvode, popri obnove duchovného života, mali žalmy významné 

miesto v Lutherovej akademickej práci. Už v Erfurte, pod vplyvom Jána Langa, augustiniánskeho 

mnícha humanistického presvedčenia, rozvinul Luther svoj záujem o hebrejčinu a gréčtinu. Prvé 

znalosti gramatiky a hebrejského jazyka získal z učebnice a slovníka od J. Reuchlina Rudimenta 

Hebraica (1506)22. Luther poznal a pracoval i s jeho hebrejským slovníkom. Neskôr Luther zlepšoval 

svoje znalosti pri wittenbergskom profesorovi hebrejčiny Matúšovi Aurogallusovi. 

 Od roku 1530 mal Luther k dispozícii nové vydanie žalmov Fabera Stapulenzisa Quincuplex 

Psalterium (1509)23, ktoré využil vo svojej prvej prednáške k žalmom Dictata super Psalterium (1513-

1516). O tri roky neskôr vydal Ján Lang v Erfurte prvú hebrejskú Knihu žalmov v Nemecku a jednu 

                                                 
18 WABr 3: 220.15-23 (Ende 1523, č. 698): „Habes autem meos septem psalmos penitentiales et Commentarios, 
e quibus sensum psalmi capere poteris, Aut si placet assignari Tibi psalmum primum: ‘domine, ne in furore’, vel 
septimum: ‘Domine exaudi orationem’. Io. Doltzicko psalmum secundum: ‘Beati, quorum’ assigno, nam 
‘Deprofundis’, a me versus est, et ‘Miserere mei’ iam predestinatus fieri. Vel si hi difficiliores sunt, arripte illo 
duos: ‘Benedicam dominum in omni tempore’ Et ‘Exultate iusti in domino’, id est 33. et 32. Vel psalmum 103: 
‘Benedic, Anima mea, dominum’.“ 
19 NESTINGEN, James A. Luther’s Cultural Translation of the Catechism. In: Lutheran Quarterly 2001/15, s. 
440-452. 
20 WABr 4: 126 (1. november 1526, č. 1047).  
21 WATR 3: 87.17-20. (26.-29. január 1533, č. 2922b). 
22 Odkaz na toto dielo J. Reuchlina je v Operationes WA 5: 64.13. 
23 Išlo o vydanie viacerých hebrejských prekladov v stĺpcoch vedľa seba: 1. Psalterium Gallicum (Vulgáta) 2. 
Psalterium Romanum (Hieronymov preklad LXX), 3. Psalterium Hebraicum (Hieronymov preklad z 
hebrejčiny), 4. Psalterium vetus (text pred Hieronymom) a 5. Psalterium Conciliatum (Stapulenzisova úprava 
Vulgáty a Psalteria Hebraika). (WA 4: 466-526, Adnotationes Quincuplici Psalterio adscriptae). 
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kópiu poslal Lutherovi. Z tohto obdobia sa zachovali fragmenty k výkladom 1.; 4.; 5. a 22.-24. 

žalmu.24 Pre výklad siedmich žalmov pokánia Luther využíval Reuchlinov hebrejsko-latinský text In 

septem psalmos poenitentiales interpretatio (1512). Možno konštatovať, že Luther mal pomerne skoro 

možnosť pripravovať svoje práce k žalmom na základe hebrejského prameňa. S príchodom 

excelentného humanistu Melanchtona na univerzitu vo Wittenbergu v auguste 1518 sa aj Luther mohol 

zlepšiť v znalosti gréčtiny a dobehnúť znalosti hebrejčiny. 

Prístup v Operationes je „prísne akademický a exegetický“25, čo súvisí tiež s procesom 

reorganizácie univerzitného vzdelávania vo Wittenbergu. Reformy sa týkali úpravy kurikula26, 

zavedením štúdia biblických jazykov, zvané pedagogicum v 1517 (latinčina, gréčtina a hebrejčina). Na 

jazyky nadväzovalo štúdium Biblie, pričom sa tu nejedná len o vplyv humanizmu snažiaci sa o návrat 

k prameňom (ad fontes).27 Išlo tu aj o iné než humanistické záujmy. Vďaka teologickým dišputám, 

ktoré sa rozvírili, sa Luther ponoril do intenzívnej práce s Bibliou. Po stretnutí s kardinálom 

Kajetánom v Augsburgu (1518), ktoré bolo skôr vypočúvaním ako debatou, si Luther uvedomil, že 

konflikt s Rímskou kúriou je nevyhnutný a že, ako poznamenáva S. Raeder v odkaze na K. Holla, 

pôvodný zápas o odpustky sa stáva zápasom o pochopenie Biblie.28 Snaha o lepšie pochopenie slova 

Božieho pre osobný rast a vlastné uistenie je pochopiteľná.29 

Druhú prednášku k žalmom Operationes začal Luther na jar v roku 1519.30 Od roku 1520 sa 

prednášky stali značnou záťažou, keďže neraz si výklad jednotlivého verša, podľa Lutherových slov, 

vyžadoval enormné úsilie. 13. januára 1521 dokončil druhú desiatku žalmov.31 Výklad 21. žalmu 

Luther pripravoval vo februári 1521, no už v marci dostal predvolanie na ríšsky snem do Wormsu. Po 

sneme, ukrývajúc sa na hrade Wartburg pri Eisenachu, dokončil výklad 22. žalmu až 10. júna toho 

                                                 
24 WA 55.2.1: 1-24.2; WA 55.2.1: 46.15-85.26 a WA 31.1: 464-480. 
25 LIENHARD, Marc. Luther. 1982, s. 115.  
26 SCHWIEBERT, Ernest G. The Reformation. 1996, s. 459-480, zvlášť s. 461n. 
27 O zmenách na univerzite – či konkrétne a doslovne o „reforme“ kurikula – hovorí Luther v úvode 
k Operationes WA 5: 19.16-20; WA 5: 20.19-25, WA 5: 26.6-14. K otázke vplyvu humanizmu možno odporučiť 
nasledovné štúdie: SPITZ, Lewis W. Luther and Humanism. In: Marilyn J. Harran. Luther and Learning. 1985, 
s. 69-94.; JUNGHANS, Helmar. Der Junge Luther und die Humanisten. 1985, s. 11-62; HAMMER, Gerhard. 
AWA 1: 79-92. Por. aj DOST, Timothy P. Renaissance Humanism in Support oft he Gospel in Luther´s Early 
Correspondence. 2001, s. 97-162. Zvlášť hodnotný opis podáva BRECHT, Martin. Martin Luther. 1981, zv. 1, s. 
264-284. 
28 RAEDER, Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 25. 
29 V predhovore k prekladu prvých 9 žalmov z Operationes do nemčiny (Das erste Teil der lateinischen 
Auslegung des Psalters D. M. Luthers/ verdeudtschet durch Stephan Roth) sa Luther jasne vyjadril: „... auch 
mich selbs mit zu ynn der schrifft deste mehr ubete und gewisser mechte“ (WA 23: 389.7-8). 
30 Povšimnutiahodná je poznámka, že štipendium, ktoré Luther získal v 1512 od kniežaťa bolo určené na to, aby 
sa pripravil viesť lectura in Biblia na univerzite vo Wittenbergu. Pôvodne to bola úloha pre Staupitza, ale ten sa 
kvôli svojim administratívnym povinnostiam ako generálny vikár augustiniánskeho rádu k tomu nedostal. REU, 
M. Johann. Luther´s German Bible. 1934, s. 98. 
31 Čo sa samotnej tlače prednášok týka, možno povedať nasledovné: Prvá časť prednášok vyšla 13. apríla 1519 
vo Wittenbergu. Vo februári 1520 nástojil Konrad Pellikan na Luthera, aby pokračoval vo výklade a informoval 
ho o pripravovanej edícii v tlačiarni Adama Petriho v Bazileji. Táto prvá tlač obsahovala len prvých 13 žalmov a 
vyšla v marci 1521. Druhá edícia obsahovala prvých 21 žalmov a vyšla v auguste 1521. Žalm 22 vyšiel až 
dodatočne vo Wittenbergu.  
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roku.32 Pochopiteľne, po Wormskom edikte už nemal vhodné podmienky na to, aby pokračoval vo 

výklade všetkých 150 žalmov a dielo zostalo v tomto zmysle nedokončené.33 

Prednášky mal pripravené ako výklad každého verša osve. Vytlačený text si študenti mohli 

kúpiť a priniesť na prednášku. Luther tak uľahčil prácu a urýchlil postup, ale z časti splnil i svoj dávny 

sľub, že prednášku o žalmoch vydá, čo však v prípade Dictata nedodržal.34 V liste Konrádovi 

Pellikánovi z februára 1521 Luther síce nepochyboval o tom, že by sa pomýlil vo výklade významu 

žalmov, ba dokonca bol presvedčený, že napomohol „k posilneniu a zlepšeniu viery v Krista“35, ale 

súčasne vyjadril nespokojnosť so svojou rozvláčnosťou a množstvom slov36, keďže už nemal dosť 

času ani na štúdium hebrejčiny, nie to ešte na ďalšiu revíziu a editovanie prednášok do uceleného 

textu.  

Aj samotný názov diela odráža Lutherovu skromnosť pri vnímaní tohto diela. Názov 

Operationes považoval za vhodný, pretože toto dielo nevnímal ani ako komentár, ani ako výklad (zo 

súčasného pohľadu to komentár bol). So všetkou pokorou ich označoval za málo prepracované. Preto 

radšej hovoril o „prácach na žalmoch“ (Operationes in Psalmos).37 Napriek všetkej skromnosti a 

nespokojnosti sa toto dielo stretlo s uznaním. S rešpektom sa o ňom zmienil tiež veľký Erazmus.38 

Magister Štefan Roth sa podujal na preklad do nemčiny a už v roku 1527 vyšiel pod dohľadom 

dôsledného zapisovateľa Lutherových prednášok Juraja Rörera nemecký preklad prvých deviatich 

žalmov. 

Ďalší pokus o výklad všetkých žalmov predstavuje Výklad prvých 25 žalmov na Koburgu. O 

ňom možno povedať nasledové: Dňa 11. marca 1530 dostal kurfirst Ján pozvanie na snem v 

Augsburgu vydané cisárom Karolom V. už v januári toho roku. Termín snemu bol stanovený na apríl. 

Kurfirst sa snemu mal zúčastniť osobne a pozvanie nebolo adresované teológom.39 Ján mal záujem o 

lepšie pochopenie kontroverzných článkov viery a správy cirkvi, a preto sa radil s reformačnými 

teológmi Lutherom, Jonasom, Bugenhagenom a Melanchtonom. Ich teologické úvahy boli z jeho 
                                                 
32 BORNKAMM, Heinrich. Luther in Mid-Career 1521-1530. 1983, s. 3 a 5-6. Do odchodu na snem sa dostal po 
WA 5: 649.27, tak uvádza LOHSE, Bernhard. Mönchtum und Reformation. 1963, s. 344, pozn. 2. 
33 WA 23: 389.10-12. Podobný priebeh mal Lutherov preklad Magnificat (L 11, 46-55) do nemčiny. Luther ho 
dokončil až na Wartburgu. 
34 FRIEDENTHAL, Richard. Luther. 1970, s. 103. 
35 WA 23: 389.24-25. Por. aj WA 5: 2. 
36 WABr 2: 273.6-7, (koniec februára 1521, č. 379). Luther tu o.i. uvádza zoznam prác, ktoré musel zvládnuť 
(WABr 2: 273.13-17): „Mám dve kázne denne, pracujem na Knihe žalmov, pod rukami mám aj postily (ako sa 
nazývajú), odpovedám nepriateľom a bojujem proti Bule v nemčine a latinčine, aby som sa bránil. O listoch, 
ktoré musím písať priateľom a povinnostiach, čo sa vyskytnú doma, radšej pomlčím.“ 
37 WA 5: 21.17-19. 
38 WABr 1: 413.48-49, (30. máj, č. 183): „Degustavi commentarios tuos in Psalmos, vehementer arrident, et 
spero magnam utilitatem allaturos.” Ale aj iní teológovia ako napr. Justus Jonas (na Univerzite vo Wittenbergu 
od 1521), Seckendorf, Thomáš Müntzer, Ján Brenz vo Schwäbisch Hall a Matúš Alber v Reutlingene boli nimi 
hlboko ovplyvnení. BRECHT, Martin. Martin Luther. 1981, zv. 1, s. 279. 
39 BRECHT, Martin. Martin Luther. 1986, zv. 2., s. 356. 
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pohľadu pre priebeh rokovaní nepostrádateľné. Kurfirst chcel, aby Luther, ktorý sa kvôli ríšskej 

kliatbe snemu osobne zúčastniť nemohol, bol predsa čím bližšie k Augsburgu. Ako najvhodnejšie  

miesto sa javila pevnosť nad mestom Koburg, najjužnejšom mieste v panstve kurfirsta. Z Wittenbergu 

sa vydali na cestu 3. apríla a cez Torgau pokračovali do Koburgu v dnešnom Bavorsku (oblasť 

Franken), kam dorazili 16. apríla, v predvečer Veľkej noci.40   

Luther v ceste do Augsburgu nepokračoval a spolu so svojím tajomníkom (anamuensis) 

Veitom Dietrichom zostal v bezpečí v pevnosti nad  Koburgom, kam bol privedený v tajnosti medzi 

treťou a štvrtou hodinou v noci zo soboty na nedeľu Quasimodogeniti, 23.-24. apríla.41 Luther tam 

pobudol až do začiatku októbra 1530. Veit Dietrich spravoval Lutherovu písomnú agendu, počas 

pobytu na Koburgu bol kontaktnou osobou medzi reformátorom a jeho manželkou Katarínou, resp. 

kolegami v Augsburgu.42 Na Koburgu, ktorý Luther prirovnal k hore Sinaj, sa chcel venovať trom 

oblastiam: žalmom, prorokom a Ezopovým bájkam.43  

Počas piatich mesiacov na Koburgu Luther prešiel iba prvých 25 žalmov formou krátkych 

komentárov, ktoré začal Dietrichovi diktovať krátko po príchode, 4. mája. Z poznámok v zápise je 

možné určiť presné dni, počas ktorých Luther výklady diktoval: 4.-6. mája, 11., 14.-17. a 31. mája, 1.-

3. júna, 13. júna, 26., 27. júna, 1. júla, 10., 13., 17., 18., 22. a 25. septembra a výklad Žalmu 25,12-22, 

až 2. januára 1531. Tlačou vyšli neskôr, v roku 1559.  

Ako už bolo naznačené, tieto výklady neboli osobným duchovným cvičením reformátora. 

Krátke komentáre k jednotlivým žalmom, verš za veršom, súvisia s Lutherovou praxou písať úvody 

k Starej a Novej zmluve i k jednotlivým knihám Písma. Ďalšie indície, ako napr. nové delenie žalmov 

podľa ich pastorálneho zamerania, neskôr naplno rozpracované v Zhrnutiach Žalmov (Summarien) 

o rok neskôr (1531)44 alebo poukazy na súvis celého žalmu s prosbami Modlitby Pánovej či Dekalógu 

(čo Luther rovnako spracoval v Zhrnutiach Žalmov), potvrdzujú predpoklad, že Luther tieto výklady 

vnímal ako súčasť ambiciózneho plánu prípravy nového nemeckého vydania Knihy žalmov.  

Po návrate do Wittenbergu, podobne ako desať rokov predtým po návrate z Wartburgu, Luther 

v tejto sérii výkladov žalmov nepokračoval. Práca sa presunula do úzkeho kruhu spolupracovníkov 

                                                 
40 BORNKAMM, Heinrich. Luther in Mid-Career 1521-1530. 1983, s. 666. Viď aj KOOIMAN, Jan. Luther and 
the Bible. 1961, s. 159-160. 
41 WABr 5: 285 List Melanchtonovi (24. apríl 1530, č. 1552). Kurfirstrovmu sprievodu trvala cesta z Koburgu do 
Augsburgu od 24. apríla do 2. mája. 
42 BRECHT, Martin. Martin Luther. 1986, zv. 2, s. 361. 
43 WABr 5: 285.3-6, List Melanchtonovi (24. apríl 1530, č. 1552): „Pervenimus tandem in nostrum Sinai, 
charissime Phillippe, sed faciemus Sion ex ista Sinai, aedificabimusque ibi tria tabernacula, Psalterio unum, 
Prophetis unum, et Aesopo unum.” Viď aj list Linkovi z 8. mája 1530 (WABr 5: 309.9-10, č. 1563) a 
Melanchtonovi (WABr 5: 316.7-8, 12. máj, č. 1566). Luther na Koburgu spracoval výklady k prorokovi 
Ezechielovi, kap. 38 a 39, dlhý výklad k Ž 118 (Confitemimi, WA 31.1: 65-182). Z iných spisov, ktoré vydal na 
Koburgu sú viaceré venované snemu v Augsburgu (WA 30.2: 268-356, Vermahnung an die Geistlichen). Ďalej 
to bol spis o očistci (Widerruf vom Fegefeuer, WA 30.2: 367-390) a príprava na spis O ospravedlnení (WA 30.2: 
652-676), ako i známy spis Eine Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle (WA 30.2: 517-588). 
44 WA 38: 8-69. Summarien (1531). Luther tu rozdelil žalmy na päť druhov: prosebné (3; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 
17; 20); potešujúce (1; 4); prorocké (2; 8; 9; 14; 16; 19; 21; 22); vyučujúce (15) a ďakovné (18). 
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Collegium Biblicum. Od začiatku roka 1531 sa Luther, Melanchton, Aurogallus, ale tiež Gašpar 

Cruciger, Justus Jonas a Ján Bugenhagen45 venovali revízii žalmov spoločne. Luther o tejto 

namáhavej, vyše štvormesačnej, práci vydal svedectvo: „Pri prekladaní som sa vždy snažil o čistú a 

jasnú nemčinu a často sa stalo, že sme dva, tri ba aj štyri týždne hľadali a pátrali po jedinom slovíčku a 

dokonca ani vtedy ho nenašli“46. Ako sa vyjadril Heinz Bluhm, ide tu o „veľkú edíciu nemeckej Knihy 

žalmov“47, v ktorej sa naplno uplatnili prekladateľské princípy uvedené v Lutherovom spise Sendbrief 

vom Dolmetschen (1530), a ktorá bola použitá aj neskorších vydaniach nemeckej Biblie v rokoch 1545 

a 1546. 

Okolo Veľkej noci 1531 vyšla tlačou tretia revízia Knihy žalmov. erscheint der sprachlich 

verbesserte deutsche Psalter zum dritten Mal. V rokovh 1531-1533 vyšli tzv. Summarien (1531 - 

1533), zhrnutia žalmov. Tentokrát ide o zhrnutie všetkých žalmov.48 Dá sa povedať, že toto dielo 

predstavuje jediný ucelený výklad všetkých žalmov. Neradno toto dielo podceňovať kvôli krátkosti 

jednotlivých zhrnutí. Práve vďaka ich stručnosti sa na povrch dsotáva ich myšlienková ucelenosť 

Lutherovho výkladu a jeho katechetický záujem pri poukaze na význam žalmov. Možno povedať, že 

Lutherova majstrovská stručnosť pri výklade je možná len na základe prechádzajúcich intenzívnych 

výkladov žalmov.  

Tak, ako na začiatku vývoja reformačnej teológie, i zrelom štádiu teologického myslenia, sa 

Luther venoval výkladom žalmov. Z nespočetného množstva kázní, prednášok a výkladov stačí uviesť 

zopár reprezentatívnych príkladov ako napr. väčšiu sériu výkladov vybraných žalmov z rokov 1532-

1537 (výklad Žalmu 2; 8; 23; 45; 51; 90; 120-134, ďalej je to celý rad iných písaných výkladov, kázní 

a rečí pri stole uverejnených vo WA.49 

Z povedaného je zrejmé, že v Lutherovej reformačnej teológii sa prelínajú prvky monastickej 

spirituality, prvky renesančno-humanistického návratu k prameňom a pôvodným biblickým 

jazykom, teologická práca spojená s vlastným uvažovaním, ale i záujem o cirkevných otcov. 

Lutherovo uvažovanie nad metódami výkladu a cieľmi výkladu Písma svätého je v podstate hľadaním 

                                                 
45 Ján Bugenhagen nasledoval v Lutherových šľapajách. V roku 1524 vydal výklad 150 žalmov. Luther napísal 
predhovor a chválil svojho kolegu, že si zaslúži prímenie „vykladač žalmov“ In: HAMMER, Gerhard. AWA 1: 
182-183. 
46 WA 30.2: 636.15-20. 
47 BLUHM, Heinz. Martin Luther : Creative Translator. 1984, s 117. V doslove k novej edícii Žalmov (1531), 
Luther uviedol, že jeho preklad z 1528 bol bližšie k hebrejskému originálu, ale že nový je omnoho lepší, čo sa 
nemeckého jazyka týka (WADB 10.1: 590.39-48). Počas Lutherovho života vyšlo vo Wittenbergu desať 
kompletných vydaní Biblie a vyše osemdesiat vydaní častí Biblie. Spolu s vydaniami na iných miestach to bolo 
260 vydaní. 
48 Psalm 51 in WA 38, 36,24 - 37,6. Kurz den Inhalt und den Zweck jedes Psalms darlegend, fasste Luther sein 
Vorhaben zusammen: „Wollen nu den Psalter und die Summarien fur nemen den einfeltigen und so weniger 
konnen denn wir anzeigen, was ein iglicher Psalm wil und vermag“ (WA 38, 17,21 - 23). 
49 BRECHT, Martin. Martin Luther. 1986, 2. zv, s. 366. 
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pravého „zmyslu Písma“. Preto je namieste venovať sa krátkemu pohľadu na vývoj Lutherovho 

spôsobu čítania a vykladania Knihy žalmov v období od Dictata po vývoj reformačnej teológie. 

3. Lutherova hermeneutika vo výklade žalmov 

 Cieľom tohto článku nie je analyzovať vývoj Lutherovej hermeneutiky v celej jeho 

komplexite. Hlavný záujem spočíva na Lutherovom spôsobe vykladania žalmov. Tento vývoj je úzko 

spätý s Lutherovým hľadaním zmyslu (sensus) žalmov.50 

 V Dictata super Psalterium Luther ešte používal stredoveký štvoraký výklad textu 

(quadriga): historický, alegorický, tropologický a anagogický. Súčasne sa tu už objavuje dôraz na 

historický zmysel (litera) ako dôležitý prostriedok zabraňujúci prílišnému vzdialeniu sa od zmyslu 

textu.51 Toto je zrejmý vplyv hermeneutickej metódy z výkladu žalmov Cassiodora (Expositio 

Psalmorum)52, ktorú rozvinul, a vo svojom úvode Komentára ku žalmom (1509) opísal, francúzsky 

humanista Jacobus Faber Stapulensis.53 

 Stapulensis vymedzuje svoje chápanie voči dvom nesprávnym cestám. Prvou je, keď 

sa pod „zmyslom podľa litery“ (sensus literalis) myslí na dávnu históriu a veci z minulosti. Zvlášť vo 

vzťahu k žalmom sa takto Dávid dostáva do pozície „kronikára“ a „historika“, žalmy sú podrobené 

„ľudskému chápaniu“, vytvorí sa „pseudozmysel“ a litera sa stane „literou, ktorá zabíja“. Na druhej 

strane sa Stapulensis chce vyvarovať hľadaniu alegorického, resp. tropologického zmyslu. Tieto 

spôsoby výkladu nie sú pre Stapulensisa uspokojivé. Vyhýbajú sa litere, ktorá zabíja, ale nedosahujú 

pravý zmysel textu, lebo opúšťajú slová a vnášajú do textu ľubovoľné výklady. Strednou cestou je 

pridŕžanie sa litery a vykladanie v duchu a zmysle „Ducha Svätého“, ktorý hovoril cez „proroka 

Dávida“. „Zmysel podľa litery koinciduje s Duchom“, na jeho pochopenie treba mať „otvorené oči“ a 

„prijať vhľad“ o tom, že tieto texty hovoria o „Ježišovi Kristovi“. Takýto výklad je „apoštolský“, 

„evanjeliový“ a „prorocký“, lebo súhlasí s Duchom Svätým. Preto ani nezabíja, ale „nadnáša“ a „dáva 

potravu skrze Písmo sväté“. Tento prístup k žalmom je pozoruhodný nielen kvôli dôrazu na Krista ako 

inšpirovaného zmyslu žalmickej prorockej reči Duchom Svätým alebo kvôli Stapulensisovmu 

presvedčeniu o tom, že Kristus je „jediným zmyslom žalmov“54, ale predovšetkým kvôli tomu, že 

hľadá jednotiace „teologické“ východisko, ktoré je použiteľné pri výklade všetkých žalmov. Tento 

moment jednotiaceho teologického princípu pri výklade žalmov (a Písma) sa objavuje i 

v hermeneutike Martina Luthera. 

                                                 
50 Pozri: BORNKAMM, Heinrich. Luther and the Old Testament. 1997, s. 81-101; KOLB, Robert.Martin Luther. 
Confessor of the Faith. 2009, s. 42-71. Hodnotnú úvahu o vývoji Lutherovej hermeneutiky podáva J. Filo st., 
ktorý konštatuje: „Tento enormný Lutherov záujem o Bibliu a jej výklad urobil z neho reformátora.“ FILO, 
Július st. Lutherova hermeneutika základom reformácie. CL 12/1983, s. 188. 
51 EBELING, Gerhard. Lutherstudien I. 1971, s. 8-12. 
52 TRE 7: 661.15-24.  
53 Nasledovné riadky sa opierajú o anglický preklad Stapulensiovho úvodu, podľa OBERMANN, Heiko. 
Forerunners of the Reformation. 1981, s. 297-301. 
54 RAEDER, Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 12, pozn. 24. 
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 V úvode k Dictata sa Luther prihlásil k tejto metóde a používal ju55, i keď sa tu ešte 

nevzdal quadrigy. Postupný vývoj Lutherovej hemeneutiky možno označiť ako hľadanie 

hermeneutickej metódy, ktorá by mala jednotiaci princíp vychádzajúci z biblického rozlišovania medzi 

„literou“ a „duchom“ (2K 3, 6): „V Písme svätom je najlepšie odlišovať ducha od litery, lebo to robí 

človeka v pravde teológom.“56 

 Gerhard Ebeling, ktorý intenzívne skúmal vývoj Lutherovej hermeneutiky, poukazuje 

na Lutherovo rozlišovanie „vnútorného poučenia“ a „živého slova“ z Ducha, ktoré je z „litery“ – 

„napísaného a zvestovaného“ slova. Pred literou nemožno zostať stáť, treba cez ňu preniknúť dovnútra 

zmyslu, ako hovorí G. Ebeling: „Duch musí vyjsť z litery. Duch je v litere ukrytý.“57 Vďaka 

Stapulensisovej interpretácii sensus literalis ako sensus propheticus o Kristovi Luther nehľadal 

v žalmoch históriu, ale odkaz na Ježiša Krista. Hoci G. Ebeling hovorí o „kristologickej“58 

interpretácii, v tomto štádiu Lutherovho vývoja by bolo presnejšie hovoriť o „kristocentrickej“ 

interpretácii, čo potvrdzujú Lutherove slová z úvodu k Dictata. Vždy keď narazí na ťažký text, ktorý 

sa mu javí ako „tvrdý orech, hodí ho o skalu Krista, a tak v ňom nájde najsladšie jadro.“59 V tomto 

výroku Luther nehovorí, že Kristus je zmyslom a jadrom textu (jadrom v oboch významoch – 

doslovnom i prenesenom). Väzba na Krista sa javí ako hermeneutický nástroj, ktorý umožňuje získať 

duchovný zmysel textu. Toto podľa môjho názoru vysvetľuje, prečo Luther podržal štvoraký zmysel 

textu v prvej prednáške ku žalmom. Kristocentricita je nástrojom umožňujúcim hľadanie 

tropologického, prípadne anagogického významu. Pri pohľade na druhú prednášku k žalmom sa 

vynára opodstatnená otázka, ako Luther rozvinul kristocentrické čítanie žalmov. 

V prvom rade si treba všimnúť Lutherovo svedectvo, že v roku 1519 bol už „vytrhnutý zo 

scholastickej teológie“, ktorú považoval za „ľudské názory a ustanovenia“ (opinionibus aut 

traditionibus hominum) vedúce k rozdeleniu na rôzne „smery“ (sectas) ako „skotisti, tomisti, 

albertinisti, modernisti“60. Luther sa sám vníma už v situácii, keď „čistá Kristova teológia triumfuje 

nad názormi a otázkami ľudí, ...“61 Preto konštatuje, že jeho druhá prednáška k žalmom je „široko-

                                                 
55 WA 3: 14.16-17: „Cum itaque ego prophetam suscipio interpretandum, cum utique propheta non sim neque 
filius prophete, volui [...].“ Vývoj Lutherovej hermeneutiky spejúcej k syntéze quadrigy a Stapulebzisa v Dictata 
podrobne analyzuje EBELING, Gerhard. LuSt I. 1971, s. 1-68. 
56 WA 3: 12.2-3: „Item in Scripturis sanctis optimum est Spiritum a litera discernere, hoc enim facit veri 
theologum.“ 
57 EBELING, Gerhard. Luther. 1964, s. 106. 
58 EBELING, Gerhard. Luther. 1964, s. 113. 
59 WA 3: 12.32-35: „Alii autem circueunt et quasi dedity opera fugiant Christum, ita differunt accedere cum 
textu ad eum. Ego autem quandocunque habeo aliquem textum nuceum, cuius cortex mihi durus est, allido eum 
mox ad petram et invenio nucleum suavissimum.“  
60 WA 5: 22.6-21. Por. WA 5: 280.39-281.8.  
61 WA 5: 20.20-22: „Syncera Christi Theologia triumphat, opinionibus et questionibus hominum prope nihil 
neque opinantibus neque quaerentibus.“ 
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ďaleko“ (longe lateque) vzdialená od tej prvej a už by sa k nej najradšej ani nehlásil. Posun nastal 

okrem iného aj v tom, že v Operationes Luther quadrigu výslovne odmieta.62 

Reformátorov postoj pôsobí sebavedome. Pri bližšom pohľade na jeho slová vo venovaní pre 

saského kurfirsta Fridricha v úvode k Operationes alebo pri pohľade na slová F. Melanchtona 

v predhovore pre študentov teológie sa ukazuje, že sa obaja vymedzujú voči „štyristo rokom 

babylonského zajatia“63 tzv. „modernej“ (rozumej scholastickej) teológie. Biblické komentáre otcov si 

však obaja vážia a akceptujú ich. V Operationes sa Luther v značnej miere opieral o tradíciu výkladu. 

Porovnával preklad Vulgaty a Septuagintu, ktorú považoval, čo do obsahu, za blízku k Božiemu 

zmyslu (divinioris habuere sensus), i keď sa často odchyľuje od pravého významu slova (a proprietate 

verborum frequenter dissideant).64 Všímal si výklady cirkevných otcov Bernharda, Augustína 

(Enarrationes in psalmos), Hilária (Tractatus super Psalmos), Hieronyma (Breviarum in psalmos), 

Gregora, Cassiodora (Expositio Psalmorum), Gregora Naziánskeho, ale i napr. postilu Nicolasa z Lyry 

(Postillae Litterales) a Pavla von Burgos (Additiones ad postillam magistri Nicolai de Lyra).65 Oproti 

stredovekému spôsobu výkladu sa nedá prehliadnuť nový prístup v komentovaní žalmov. Luther 

nevytváral harmóniu výkladov, a ani neuvádzal všetky preklady, tu a tam sa dokonca priznáva, že sa 

nevie rozhodnúť, ktorý výklad by si mal z tej rôznosti vybrať.66 V nadväznosti na Augustína si je 

Luther celkom istý, že niet na svete človeka, ktorý by mohol tvrdiť, že pochopil čo i len jeden žalm 

úplne. Treba tak rozlišovať Lutherov kritický postoj voči scholastickej teológii (ktorú nepovažoval za 

teológiu v pravom slova zmysle) a pozitívnu väzbu na tradíciu výkladu v komentároch cirkevných 

otcov. 

Následne potom Luther rozvíja, pre súčasného čitateľa možno nečakané, rozlišovanie medzi 

správnym (legitimam) a pravdivým (veram) pochopením žalmov: „Preto musím slobodne vyznať, že 

neviem, či mám správne pochopenie žalmov alebo nie, hoci o tom nepochybujem, že to, čo učím, je 

pravdivé.“67 Nestretáme sa tu s postmoderným relativizmom, keďže Luther nepochybuje o pravdivosti 

svojho výkladu. Ide skôr o vyjadrenie pokory vykladača slova Božieho pred tým, že slovo Božie 

a Písmo presahuje schopnosti človeka a posledné slovo nepatrí človeku rovnako tak, ako mu nepatrilo 

                                                 
62 WA 5: 644.1-646.7. HAMMER, Gerhard. AWA 1: 406-415. 
63 WA 5: 24.7-9: „Atque adeo beneficium coeleste piis mentibus agnoscamus ac adoremus, quo ecclesia mihi, 
cum annos prope quadringentos Babiloni captiva servierit, spem libertatis Christianae iam tandem aliquam 
concipere videtur.“ 
64 WA 5: 81.1-3: „Ego interim cum LXX interpretibus remanebo, qui et in aliis multis locis nescio quid 
divinioris habuere sensus, etiam si a proprietate verborum frequenter dissideant,...“ 
65 Por. KUNZE, Johannes. Erasmus und Luther. 2000, s. 263-277. 
66 WA 5: 75.1-2: „Omnium interpretationes afferre non est consilium, et tamen in tanta varietate quam eligam, 
ipse nondum certum habeo.“ O tom, že svoju úlohu nevnímal ako zamietnutie vykladačskej práce iných hovorí 
pri Ž 4, 8: „Nec hoc agimus, ut aliorum labores confutemus, sed ut, quantum possumus, proprius ad germanam 
intelligentiam accedamus ...“ 
67 WA 5: 22.33-35: „Quocirca ingenue confiteri me oportet, me ignorare, legitimam habeam nec ne 
intelligentiam psalmorum, etsi veram esse non dubitem, quam trado.“ Por. záver Operationes (WA 5: 672.25-26: 
„Sed hoc anhelo, ut purus, genuinus appositusque suo quisuie loco sensus habeatur, ...“   
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ani to prvé slovo. „Náš život je počiatok a kráčanie vpred, nie dovŕšenie“68, poznamenáva Luther. 

V Operationes Luther odvodzuje správnosť výkladu podľa toho, či zodpovedá „zmyslu litery“. 

Výklady cirkevných otcov sú podľa Luthera vcelku pravdivé, o tom nepochyboval. Ale od sensu 

literae sú veľmi ďaleko (remotissima)69. Písmo je veľké a hlboké. Ako ilustráciu cituje z Gregora 

Naciánskeho (v doslove po 21. žalme) o tom, že „Písmo je riekou, ktorou sa jahniatko prebrodí, no 

slon musí cez ňu plávať“ 70. Ak je niekto veľký v teológii a poznaní Písma, vtedy sa „zvládnutie“ 

a pochopenie „správneho“ zmyslu Písma stáva naozaj náročným. Keď Luther hovorí, že jeho pravdivý 

výklad nemusí byť správny, tak myslí, že sa so svojimi exegetickými schopnosťami nemusel priblížiť 

k  najlepšiemu pochopeniu pôvodného zmyslu textu. Luther ďalej myslí, že „pravdivosť“ neexistuje 

bez väzby na správnosť, i keď „správnosť“ nemusí garantovať „pravdivosť“ výkladu. Určite sa nechce 

dopracovať k tomu, že pravdivých môže byť viacero výkladov.  

Pravdivý výklad je len jeden a je to, tak povediac, „zmysel Písma“: „keďže ale Písmo musí 

mať jeden, jednoduchý a pevný zmysel, ..., tak je správne, ak uprednostníme zmysel Pavla pred 

zmyslom všetkých ostatných Otcov, nech by to bol aj Ambróz, Augustín, Atanáz alebo 

Hieronymus.“71 Z povedaného je zrejmé, že Luther v tomto období prekonal a zanechal štvoraký 

zmysel textu a priklonil sa celou silou k „najjednoduchšiemu významu najjednoduchšieho Písma“ 

(simplicissime scripturae simplicissimus sensus).72 Táto téza síce zaznela až v závere Operationes (Ž 

22, 17), obsahom však korešponduje s tým, čo Luther hovoril už v úvode výkladu. Gramatika (teda: 

sensus literalis) musí ustúpiť teológii (teda: zmyslu Písma), pretože „nie je podriadená vec slovám, ale 

slová veciam, a preto musia [slová] ustúpiť.“73 Súhrnne Luther dodáva: „právom musí slovo 

nasledovať za vecou a písmeno za duchom“ (et vox merito sensum sequatur et litera spiritum)74.  

Na tomto mieste sa možno odvolať na analýzu S. Raedera i na jeho hodnotenie, keď hovorí, že 

toto „poznanie nezískal [Luther] až na konci druhej prednášky o žalmoch, ale sú charakteristické pre 

celé Operationes“75. Možno povedať, že tu presvitá zásadná otázka o učiteľskej autorite v cirkvi. Hlas 

biblických vykladačov žalmov je nad autoritou cirkevných otcov i nad autoritou Luthera. Lutherovi tu 

                                                 
68 WA 5: 22.12: „Vita nostra initium et profectus est, non consumatio.“ 
69 WA 5: 22.35-37: „Nam et omnia, quae B. Augustinus, Hieronymus, Athanasius, Hilarius, Cassiodorus et alii 
super psalterium contulerunt, verissima sunt, sed a sensu literae quandoque remotissima.“ 
70 WA 5: 598.3-4: „..., ut verissime et sapientissime dixerit Gregorius, Scripturam esse fluvium, in quo agnus 
peditat et elephas natat.“  
71 WA 5: 280.36-39: „Cum autem scripturae et verbi dei oporteat esse unum, simplicem constantemque sensum, 
…, Iustum est, Pauli sensum praeferri omnium aliorum partum sensui, sive Ambrosii, Augustini, Athanasii, 
Hieronymi.” REU, M. Johann. Luther´s German Bible. 1934, s. 131. 
72 Pozri WA 5: 645.23-24: „Neque enim scripturam plusquam unicum sensum simplicissimum habet“ 
73 WA 5: 634.14-15. 
74 WA 5: 634.15-16. 
75 RAEDER, Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 27. Raeder uvádza, že ako synonymá treba chápať 
všetky vyjadrenia o „jedinom, doslovnom, správnom, vlastnom, pravom, čistom, jednoduchom a stálom“ zmysle 
Písma. Pozri WA 5: 644.2-645.28. 
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nejde o Písmo v duchu zjednodušene chápaného sola scriptura, ale o zmysel, ktorý sa ukáže vďaka 

„správnemu výkladu“, vzhľadom na to, že „Písmo je najjednoduchšou náukou celej viery, nádeje, 

lásky a všetkých dobrých skutkov.“76 Preto odmietal alegóriu ako „novátorstvo“77, ktoré prenecháva 

teológom prílišnú slobodu pri vnášaní vlastných myšlienok a ich vzťah k textu a zmyslu Písma nie je 

pevný. 

4. Kristocentrický výklad žalmov 

Čo ale znamená „pravdivý výklad“ podľa „zmyslu Písma“? Luther vykladá 2Sam 23, 1-4 ako 

text potvrdzujúci prorockú inšpiráciu Dávida. Pre Luthera je „prorok Dávid“ dôležitejší ako „kráľ 

Dávid“. Dávidove žalmy poznal aj Ježiš, tak svedčia evanjeliá. Keď sa apoštol Pavol vo svojich 

hlavných listoch (R 3, 4; R 3, 10; Žid 1, 5) odvoláva na žalmy, tak podáva ďalej len to, čo Dávid prijal 

od Hospodina, od Ducha Svätého. Dokonca možno povedať, že Pavol systematicky spracovával 

starozmluvné pasáže v jeho soteriologických, kristologických a antropologických východiskách.78 

Napríklad, „biblický základ“ pre náuku o všeobecnej hriešnej prirodzenosti u človeka predstavovala 

pre Pavla kniha Genezis a Žalmy 32, 51 a 116. Pre uvažovanie o Lutherovom výklade žalmov je to 

zaujímavé pozorovanie. Hermeneutický kruh medzi Starou a Novou zmluvou Luther nevytvoril, ale 

našiel v Písme. Starozmluvné texty formovali novozmluvný obraz Ježiša Krista (Ž 22; Ž 63, 1; Ž 69, 

22), ale rovnako ranná cirkev začala interpretovať Starú zmluvu z „novozmluvnej“ perspektívy (odkaz 

na Ž 2, 1-2 v Sk 4, 24-28; odkaz na Ž 2, 7 v Žid 1, 5). Takýto vzájomný vzťah kontinuity v 

diskontinuite sa objavuje tiež v reformátorovom čítaní žalmov. Centrálna je téza vo výklade Ž 22, 17. 

Tu sa explicitne potvrdzuje, že Luther vykladá starozmluvné texty z pozície Novej zmluvy, pretože 

„neobjasňuje skutočnosť z tajomstiev, ale tajomstvá Písma zo skutočnosti“79, čím myslí na proroctvá 

Starej zmluvy a svedectvá o ich naplnení v Novej zmluve: „...hoc est veterem scripturam Euangelio 

illustramus et non econtra.“80 

Luther by povedal, že vo svojom výklade podáva ďalej len to, čo Dávid prijal od Hospodina 

a Pavol od Dávida skrze Ducha Svätého. Z tejto perspektívy sa jeden literárno-duchovný zmysel 

primárne orientoval na kristocentrickú interpretáciu žalmov. Luther tu ešte vychádza zo 

                                                 
76 WA 5: 645.27-28: „... scriptura manente simplicissima doctrina totius fidei, spei, charitatis et omnium 
bonorum operum.“ 
77 WA 5: 51.36-38: „Non autem allegoricum dico more recentiorum, quasi alius sensus historialis sub eo sit 
quaerendus, quam qui dictus est, sed quod verum et proprium sensum figurata locutione expresserit.“ Viď aj WA 
5: 31.36-38; WA 5: 75.2-3: „Ad allegorias non facilis sum, ...“, keďže takýto výklad vnímal ako nejasný. Na 
druhej strane sa možno kriticky pýtať, či výklad k Ž 3, 2 v zmysle, že bujné Absolónove vlasy znamenajú 
spoločenskú „triedu kňazov a levítov“ (WA 5: 76.32-34), stále nie je silnou alegorézou. Podobne por. aj WA 5: 
93.6-13, kde Luther vykladá Ž 3, 8 pomocou Veľpiesne 4, 2 a 6, 5, pričom tento text vykladá alegoricky. Por. 
RAEDER, Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 2. V zásade Luther navrhuje pravidlo, nepoužívať 
alegorický výklad ak netreba a nie je použitý v texte (WA 5: 541.12-14).  
78 STOLLE, Volker. Luther und Paulus. 2002, s. 201-202. 
79 WA 5: 633.17-18: „Nos enim non rem gestam e scripturam mysteriis, sed scripturam mysteria e re gesta, ...“ 
80 WA 5: 633.18. Takého pochopenie vzťahu Starej a Novej zmluvy sa objavuje už v Dictata, kde Luther Starú 
zmluvu chápe ako text (a to ako celok) a Novú zmluvu chápe ako výklad (ako celok, teda nie len jednotlivé 
miesta). Túto myšlienku rozpracoval EBELING, Gerhard. LuSt I. 1971, s. 43. 
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Stapulensisovho predpokladu, že Dávidove žalmy boli prorockým textom o Ježišovi Kristovi. V úvode 

k tretiemu žalmu Luther napr. vedie obšírnu diskusiu o tom, že „historicky“ je tento žalm 

pochopiteľný na pozadí Absolónovej vzbury voči Dávidovi. Na druhej strane však na základe 

výnimočných a netradičných slov použitých v Ž 3, 6 (Ego dormivi et somnum cepi et exurrexi, 

quoniam dominus suscepit me) je podľa Luthera nutné pochopiť celý žalm ako prorocký text 

o Ježišovom ukrižovaní a vzkriesení.81 Takéto kristocentrické čítanie žalmov nepreberal nekriticky, 

ale exegeticky zdôvodňoval82, čo sa ukazuje taktiež na iných miestach (napr. Ž 2, 8). Keď hovoríme 

o kristocentrickom výklade, je potrebné spresniť, čo sa pod tým myslí. Na jednej strane je možné 

chápať kristocentricitu  ako nástroj v tom zmysle, že odkaz na Krista pomáha pochopiť obsah. 

Samotný zmysel ale nemusí byť Kristus, ba dokonca ani len evanjelium a zákon. Ak sa na druhej 

strane kristocentricita dostane do roviny obsahovej, potom je Ježiš Kristus centrom obsahu žalmov. 

Žalmy sú o ňom, pričom Kristus môže byť vnímaný ako zákonodarca či príklad. 

 Prorocký charakter žalmov neznamená, že žalmy obsahujú len predpovede 

a zasľúbenia o Ježišovi. Vo svojom úvode k Lutherovým Operationes poukázal Filip Melanchton na 

štruktúru Pavlovho Listu Rímskym, ktorý považoval za hlavný, najlepší a najjasnejší text v Biblii83, 

a poukázal na jeho jasný teologický scopus: „Pavol používa jedenásť kapitol Listu Rímskym na to, aby 

urobil vieru základom, a potom v piatich vystavia život. V Liste Galatským učí v piatich kapitolách 

vieru a iba v jednej, šiestej, život. Podobne robí v iných epištolách. Kristus požaduje v evanjeliách iba 

vieru.“84 To, že Pavol môže žalmy využiť v jeho listoch, súvisí s tým, že primárne pre ich pochopenie 

nie je hľadanie subjektívneho prežívania pisateľa žalmov, ale ich obsah. Takýto prístup sa javí ako 

základ pre Lutherovo a Melanchtonovo univerzálne poňaté čítanie Žalmov. Nie sú zaujímané ako 

osobné modlitby, keďže, presne naopak, dôležitejšie je to, že obsahujú všeobecnú kresťanskú náuku 

a obsahovo na seba nadväzujú: „je nanajvýš potrebné, aby sa slovo Božie, ktoré je večné, hodilo na 

všetkých ľudí, vo všetkých dobách. Lebo hoci sa v priebehu času menia spôsoby, osoby, miesta, ríty, 

                                                 
81 WA 5: 75.12-38. Por. aj WA 5: 89.4-8; WA 5: 95.32-38. 
82 Pozornosť, ktorú Luther venuje jednotlivým slovám a pritom dokáže vyťažiť teologický obsah z takých 
rozdielov, či je povedané napr. „svätý vrch Sion“ alebo „môj svätý vrch Sion“ (Ž 2, 6), je udivujúca (viď WA 5: 
86. 23-87.15). Opieral sa o biblický kontext, teda v akom zmysle sa dané slová používajú na iných biblických 
miestach (napr. Cathedra, Ž 1, 1 - odkaz na Mt 23, 2 a Knihy kráľovské). Pre lepšie pochopenie znenia žalmov 
si všímal aj kontext miesta a doby vzniku. Ako takéto „literárne“ priblíženie sa textu vyzerá možno ukázať na Ž 
1, 3 (strom zasadený pri vodných tokoch). Luther predpokladá, že v mysli žalmistu muselo ísť o strom, ktorý 
poznal najlepšie. V prípade žalmistu tak išlo o palmu. Keďže na palme vidieť ovocie, v prípade tropologického 
výkladu mohol konštatovať, že ovocie kresťana musí byť tiež viditeľné. Obdobne Luther uvažoval o tom, aké má 
taký strom korene, kde rastie a čo z toho vyplýva pre život kresťana. 
83 WADB 7: 26.12-15: „Das rechte Hauptstück des Neuen Testaments.“ 
84 WA 5: 32.13-16: „Paulus undecim capitulis ad Romanos fidem fundat et quinque capitulis deinde mores 
superedificat. Ad Galathas quinque fidem, uno et sexto mores docet. Sic et in alliis quoque epistolis facit, 
Christus in Euangelio non nisi fidem quaerit.“ 
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napriek tomu sa pobožnosť a bezbožnosť šíri vo všetkých dobách.“85 Všeobecná forma žalmov to 

potvrdzuje. Žalmy neobsahujú špecifické mená, miesta, pomenovania období a času. Práveže 

všeobecná platnosť umožňuje osobnú a individuálnu apropriáciu týchto textov do vlastných kontextov 

v každej dobe: „Preto aj my, po príklade svätých otcov, vzťahujeme žalmy na tú generáciu, ktorá s 

nami žije v súčasnosti“86, zdôrazňuje Luther v Ž 1, 1. 

5. Posun v období okolo 1530 

 Výklad prvých 25 žalmov na Koburgu obsahuje Lutherove poznámky, ktoré žalmy sa 

mu zvlášť páčia. Za najlepšie žalmy v Biblii považoval 2. a 8. žalm87, ale cenil si aj 14. žalm, ktorý 

hovorí o „článku o ospravedlnení“88, 19. žalm, ktorý hovorí „všetko, čo sa len dá povedať 

o evanjeliu“89 a 22. žalm, ktorý predpovedá utrpenie Ježiša Krista.90 

 Možno sa pýtať, či sa v tomto výklade objavuje vývoj v Lutherovom myslení. Podľa 

Gerharda Ebelinga sa za reformačným objavom skrýva Lutherovo pochopenie, že kľúčom k 

naozajstnému významu Ježiša Krista – jeho zmyslu v dejinách spásy a jeho zmyslu pre jednotlivca – 

nebola záležitosť interpretácie litera/spriritus, ale záležitosť rozlišovania zákona a evanjelia.91 Je 

možné diskutovať o tom, či je toto rozlišovanie opodstatnené a možno ho považovať za reformačný 

objav. Nemožno však pochybovať o tom, že rozlišovanie zákona a evanjelia je dôležitým posunom v 

Lutherovej hermeneutike. Ak sa pozrieme na obe vybrané práce k žalmom, ukazuje sa, že toto 

rozlišovanie bolo dôležitým hermeneutickým nástrojom i pri Koburgských žalmoch a súvisí 

v Lutherovým silným dôrazom na slovo Božie (ako verbum externum).92 Ono jediné je základom viery 

v Boha a prostriedkom k dosiahnutiu spravodlivosti. 

Treba povedať, že aj v neskoršom období sa Luther hlási k evanjeliovému výkladu žalmov, 

v tom zmysle, do akej miery sa daná biblická kniha, či žalm zameriava na Krista.93 To však 

neznamená, že všetky žalmy musia nutne hovoriť o Kristovi, alebo, že ich treba vykladať ako Kristove 

slová. Znamená to primárne ich odkaz na dielo, ktoré Kristus koná v procese ospravedlnenia človeka. 

Hoci k tomuto výkladu žalmov Luther nenapísal predhovor, úvod k Ž 1, 1 sa javí ako vhodný 

príklad pre hlavné dôrazy v exegetickom prístupe reformátora. Objavujú sa tu dve veľké témy, ktoré 

vystihujú hlavný zámer výkladu. V prvom rade je to jasný odkaz na slovo Božie písaný v duchu 
                                                 
85 WA 5: 29.27-30: „Et hoc fieri fuit summe necessarium, ut verbum dei, cum sit aeternum, omnibus omnium 
hominum saeculis conveniret. Nam etsi varient per tempora mores, personae, loca, ritus, eadem tamen vel pietas 
vel impietas transit per omnia saecula.“ WA 5: 372.5-6. 
86 WA 5: 30.1-2: „Quare et nos exemplo sanctorum patrum psalmum ad eandem generationem, quae nobiscum 
agit vitam, trahamus.“ 
87 WA 31.1: 288.2-3. 
88 WA 31.1: 310.21-22. 
89 WA 31.1: 345.28-29. 
90 WA 31.1: 353.12-13. Na tomto príklade je zrejmé, že Luther nezmenil názor prebratý od Stapulensisa, že 
Dávid je prorok (WA 31.1: 353.21-23; WA 31.1: 359.28). 
91 EBELING, Gerhard. LuSt 1. 1971, s. 42-43. 
92 V Predhovore k Novej zmluve (1522, WADB 6: 2.2-11.) Luther poznamenal, že diela boli všetky zamerané na 
to, aby aj „jednoduchý človek“ (der eynfelltige man) mohol spoznať rozdiel medzi evanjeliom a zákonom. 
93 WADB 7: 384.25-32. 
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výkladu tretieho Božieho prikázania v Malom katechizme. Slovo posväcuje všetko, bez slova nič nie 

je sväté a kresťania sa majú so slovom Božím zaoberať každý deň.94  

 Jednotiaci teologický princíp pri hľadaní zmyslu Písma sa pohybuje v trojičnom rámci, 

ktorý podáva konanie Boha Otca, Syna a Ducha Svätého skrze mocné slovo v rôznych aspektoch jeho 

pôsobenia na človeka. Aj v Koburgských žalmoch sa objavuje dôraz z Operationes, že žalmy nielen 

vyučujú, ale dávajú i „prevedenie a použitie“ (modum et usum) na to, aby slovo [Božie] bolo naplnené 

a príklad viery bol nasledovaný.95 Pravý (germanum) zmysel dáva silu bojovať v zápasoch 

a zabezpečuje poučenie vo viere.96 Aj vo výklade žalmov na Koburgu hovorí Luther o spôsoboch 

odpovede človeka na slovo Božie vo forme spirituality založenej na vonkajšom zvestovanom slove 

Božom. Oba reformačné výklady žalmov charakterizuje explicitný dôraz na slovo Božie ako nástroj 

Božieho konania vo svete, no v období okolo rokov 1530 je tento dôraz posilnený. 

 Ako druhá veľká téma sa objavuje odmietnutie všetkých „bezbožníkov“, čím sa 

nemyslia veľkí hriešnici, ale všetci tí, ktorí sa spoliehajú na vlastné slová (Sakramentári) a vlastné 

skutky (pápeženci, Turci). Sú to teda nábožní ľudia, ktorí sa ale v podstate nespoliehajú na slovo 

Božie. Pod zdaním ich svätosti sa skrýva „bezbožná náuka“, život podľa „vlastných predstáv“, ale aj, 

čo je azda najhoršie, „učenie iných týmto cestám“. Opakom takýchto ľudí je „bohabojný muž“, ktorý 

„rád počúva slovo Božie“ resp. len slovo Božie. Ak sa ho ľudia budú držať, tak Boh daruje, aby 

„uvideli, že to s nami mieni dobre a nás neopúšťa.“97 

 Pre Lutherov výklad žalmov na Koburgu je ďalej typický odkaz na historickú dobu, v 

ktorej sa práve nachádzal.98 V tomto období Luthera trápili značné zdravotné problémy, intenzívne 

bolesti hlavy99, zastihli ho správy o smrti novorodeného syna blízkeho spolupracovníka J. Jonasa100, 

dcéry W. Linka z Norimbergu101 i vlastného otca z 5. júna. Veit Dietrich ako Luther prekonával ťažké 

                                                 
94 WA 31.1: 263.9-10. 
95 WA 5: 23.21-23: „In caeteris enim docemur et verbo et exemplo, quid agendum sit, hic non modo docet, sed 
sed et modum et usum tradit, quo verbum impleamus et exemplum imitemur.“ 
96 WA 5: 75.3-4. Por. WA 5: 122.1-3. 
97 WA 31.1: 266.1-2. 
98 WA 31.1: 294.13-17. Pozri napr. WA 31.1. 299.5-8 (konanie kniežaťa Juraja pred cisárom). WA 31.1: 299.11-
16 (Luther pred kardinálom Kajetánom). WA 31.1: 299.19-26 (Hus v Kostnici). Možno uviesť výklad Ž 17, 
ktorý je popretkávaný odkazmi na aktuálne udalosti v Lutherovom okolí. V porovnaní s Operationes je takýto 
osobný prístup k výkladu žalmu neprehliadnuteľný. H. v. Schubert hovorí: „Všetky skúsenosti, ktoré doteraz 
nazbieral, sa mu pri premýšľaní textu vyjavia a stávajú sa mu ilustráciou veľkých Božích skutkov, ale aj 
prahlbokých protibožských postojov jeho nepriateľov.“ SCHUBERT, Hans. Luther auf der Koburg. In: 
KNOLLE, D. Lutherjahrbuch 1930, s. 129. Ešte možno poznamenať, že vo výklade z roku absentujú odkazy na 
cirkevných Otcov a exegetickú tradíciu. Možno to vysvetliť tým, že Luther na Koburgu nemal teologickú 
knižnicu, no i samotným zámerom písať krátke výklady a nie obsiahly komentár. 
99 WABr 5: 316.1- 317, 20n. (12. máj 1530, č. 1566). 
100 WABr 5: 318 (15. máj 1530, č.1567); WA 31.1: 287.14-17.   
101 WABr 5: 349. (5. jún 1530, č. 1583). 
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chvíle modlitbami žalmov.102 Táto adaptácia obsahu žalmov do vlastného kontextu vychádza z dôrazu 

na „všeobecný“ a „univerzálny“ jazyk žalmov vyjadrený už v Operationes. Luther tu názorne ukazuje, 

že žalmy sa dajú preniesť do života každého človeka, v každej dobe. To neznamená, že kontextu 

čitateľa má byť podrobený celý obsah žalmov. Paralely medzi obsahom žalmov a príkladmi zo života 

majú funkciu prirovnania. V tejto tvárnosti žalmov spočíva ich univerzálna platnosť.103 Pri pohľade na 

Lutherove zhrnutia žalmov v Summarien (1531) sa ukazuje, že Luther sa dokázal vyvarovať 

subjektívnemu vykladaniu týchto textov a formuloval teologicky koherentné, a pritom nadčasové 

zhrnutia obsahu žalmov. Dá sa ale povedať, že tu ide o posun oproti Operationes. Už len niektoré 

žalmy sú prorockými textami o Ježišovi, význam väčšiny žalmov sa týka diania a pomerov 

v Lutherovom kontexte. 

Záver 

Všeobecne sa dá povedať, že v Lutherovej hermeneutike je neprehliadnuteľná snaha o to, aby 

sa žalmy stali všeobecne známymi a boli používané v najširšom kontexte duchovného a 

bohoslužobného života. Prednáška o žalmoch Operationes narástla do rozsiahleho komentára. Už ich 

samotná forma, ako výklad verša za veršom, znamenala posun oproti stredovekej metóde písania 

marginálnej glosy a schólií. 

Formu komentára Luther zachoval i vo Výklade prvých 25 žalmov na Koburgu. Od 

Operationes sa však odlišujú v tom, že ich Sitz im Leben nebola prednášková miestnosť pre študentov 

teológie. Tento výklad možno v konečnom dôsledku zaradiť do oblasti osobnej duchovnej praxe, 

predovšetkým však do rámca reformy duchovného života vo Wittenbergu. Reorganizácia 

univerzitného vzdelávania vo Wittenbergu bola dôležitým predpokladom pre obe práce, pretože 

poskytovala podstatné filologické a teologické inštrumentárium pre takúto prácu (ad fontes, dôležitosť 

pôvodných biblických jazykov, štúdium cirkevných otcov, záujem o rétoriku). 

Oba výklady stoja na hľadaní jednotiaceho „teologického“ zmyslu, ktorý je použiteľný pre 

výklad všetkých žalmov. Obrazne povedané, oproti „trhaniu“ Písma na množstvo „zdrapov“ a 

„losovaniu“ o význame Písma v alegoréze (v narážke na Ž 22, 19) Lutherovi išlo o „najjednoduchší 

význam najjednoduchšieho Písma“, pretože „Písmo je najjednoduchšou náukou celej viery, nádeje, 

lásky a všetkých dobrých skutkov“104, ako vyhlásil v závere Operationes. „Správny“ (legitimam) 

výklad nemusí byť „pravdivý“ (veram), ak napríklad sensus literalis neustúpi teológii (zmyslu Písma). 

Teológia hľadá „vec“, o ktorú ide v Písme. Zmysel nie je za Písmom, ale v Písme. Má to súvis i s 

                                                 
102 WABr 5: 377. (19. jún 1530, č. 1595). BORNKAMM, Heinrich. Luther in Mid-Carrer, 1521-1530. 1983, s. 
676; pozn. 68. Pre osobné poznámky pozri aj WABr 5:373 (19. jún 1530, č. 1593) a WATR 6: 369.14-23 (č. 
7075). 
103 WA 31.1: 338.13-35. Na tomto mieste Luther uvažuje o možnom výklade (Ž 18, 46) 1. v „alegorickom“ 
zmysle na Ježiša Krista, 2. ako „príklad“ na cirkev a 3. vo vlastnom kontexte. Končí slovami, že je to 
univerzálny žalm pre všetkých ľudí v každej núdzi. 
104 WA 5: 645.27-28: „... scriptura manente simplicissima doctrina totius fidei, spei, charitatis et omnium 
bonorum operum.“ 
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hermeneutickým vzťahom medzi Starou a Novou zmluvou, ktorý Luther nevytvoril, ale videl 

rozvinutý už v Písme samotnom. To znamená, keď sa apoštol Pavol vo svojich hlavných listoch (R 3, 

4; R 3, 10; Žid 1, 5) odvoláva na žalmy, tak obsahovo podáva ďalej to isté, čo Dávid prijal od 

Hospodina cez Ducha Svätého. Súčasne je zrejmé, že pri odvolávaní sa na starozmluvné výpovede 

Písma, apoštol sledoval určitý cieľ a dával starozmluvným miestam konkrétny význam. Luther 

nechápe Písmo ako formálnu autoritu. Pre pochopenie princípu sola scriptura je smerodajné, aby sa 

ukázal „pravdivý“ zmysel Písma. Čo ale znamená „pravdivý výklad“ podľa „zmyslu Písma“? 

Už v Dictata Luther vychádzal z predpokladu, že Kristus je „jediným zmyslom žalmov“. Ak 

sa tu kristocentricita ešte spájala s metódou štvorakého významu (quadriga), v Operationes vidno 

rastúce odmietanie tejto metódy, ktoré vyvrcholilo „finálnym zúčtovaním“ vo výklade 22. žalmu. 

Lutherov kritický postoj voči „modernej“ scholastickej teológii (ktorú nepovažoval za teológiu 

v pravom slova zmysle) je kompenzovaný pozitívnou odozvou na tradíciu výkladu v komentároch 

cirkevných otcov. Jeho úsudok o ich výkladoch je vo väčšine prípadov pozitívny, resp. zmierlivý. 

Tzv. kristologické žalmy slúžia ako exemplárny príklad pre Lutherove hľadanie zmyslu 

žalmov. V Operationes sa kristocentricita dostáva do roviny obsahovej v tom zmysle, že Kristus je 

centrom obsahu (kristologických) žalmov. Tieto žalmy obsahujú prorocké slová o ňom. Kristus v nich 

nie je pochopený ani ako zákonodarca, ani ako príklad, ale ako ten, kto dané slová žalmu sám hovorí. 

Žalmy ako reč Ježiša Krista (toto nie je Lutherov výmysel, keďže sa to nachádza v samotných 

evanjeliových podaniach pašiových udalostí), nutne vedú ku kristologickému výkladu. Ježišova 

ľudskosť a jeho božskosť sú ukryté v slovách žalmu. Týmto spôsobom Luther rozvíja myšlienku 

„teológie kríža“. Žalmické výroky o živote, víťazstve a požehnaní sa ukážu ako evanjelium. Sú skryté 

pod viditeľným krížom Ježiša. Kríž ako taký je primárne nástrojom Božieho súdu. Toto slovo koná na 

poslucháčoch dielo spásy. Súčasťou spásy ale musí byť smrť hriešneho človeka na kríži a „ak slovo 

Božie nezabíja a nezraňuje, tak prestalo už byť slovom kríža.“105 Tým pádom má slovo žalmu ako 

evanjelia dvojakú funkciu. Privádza hriešnika k poznaniu svojho sebaklamu a toho, že pred Bohom nič 

nemá a musí biedne zahynúť presne tak, ako hynie človek Ježiš pred jeho očami na kríži. Zároveň ho 

z tohto nič – ex nihilo – evanjelium o radostnej výmene s Božím Synom, Kráľom zeme, pozdvihuje do 

nebies. Toto vysvetľuje Lutherov a Melanchtonov príklon k univerzálnemu čítaniu žalmov. Rovnako 

je to v prípade, keď boli koncipované ako osobné modlitby (Dávidove). Prorok vedený Duchom ich 

písal na všeobecné povzbudenie viery a vyjadrenie obsahu kresťanskej zvesti o Božom diele spásy pre 

človeka. 

                                                 
105 WA 5: 263.16-18: „Non enim iis praedicatur, qui iam sunt amici, sed inimicis. Verbum Crucis est et scandali: 
si non mortificat aut offendit, verbum crucis esse desiit.“ 
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Ako už bolo povedané, vo Výklade prvých 25 žalmov na Koburgu badať opúšťanie prísneho 

kristocentrického výkladu žalmov. Niežeby žalmy pre Luthera už neobsahovali prorocké výpovede 

o Ježišovi, ale Luther prenáša význam textov častejšie do historickej doby, v ktorej sa nachádzal. 

Proroctvá sa týkajú nielen Ježiša Krista, ale i diania, v ktorom sa vykladač žalmu práve nachádza. 

Paralely medzi obsahom žalmov a príkladmi zo života umožňujú ich poňatie ako prirovnania 

a nadčasové príklady, čím zostáva zachovaný ich univerzálny rámec. Do popredia sa dostáva zákon 

a evanjelium v dejinách spásy a ich zmysel pre jednotlivca.  

Ak bolo pre Luthera hlavným kritériom, do akej miery sa daná biblická kniha zameriava na 

Krista (was Christum treibet), tak tu nejde o formálnu otázku, či daný text hovorí o Ježišovi v zmysle 

„litera“. Ide o to, čím je Kristus a jeho dielo pre človeka. Či daný text pomáha pochopiť Ježiša ako 

Spasiteľa a darcu života, a teda sa v tomto zmysle stáva pre človeka evanjeliom. Protikladom Krista je 

cesta samospravodlivosti a vlastnej svätosti. Zákon, ako slovo Mojžiša, je odlíšený od evanjelia. Je 

duchovný v tom zmysle, že požaduje celého človeka, všetky jeho sily a čisté srdce. Nedáva však silu 

k tomu, čo požaduje. Ak (hriešny) človek zostane pred Bohom sám (nech i s tými najspravodlivejšími 

skutkami), niet mu pomoci. Jediným prostriedkom pomoci je viva vox evangelii, ktorý človeku 

milostivo pririeka spravodlivosť extra nos uchopiteľnú jedine vierou. Takýto teologický prístup 

k žalmom sa javí ako zmysluplný a možno oprávnene uvažovať o jeho stálej platnosti.   
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